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Motionens innehåll
Motionären beskriver att det idag uppstår problematik i beteshagar i samband
med att hundägare med hund vistas i betesmarkerna under tid då lantbruksdjur
vistas där. Motionären beskriver hundägares okunskap i hur lantbruksdjurs
beteende och reaktion kan vara vid ett hundmöte, oavsett om hunden är lös
eller kopplad. Det beskrivs även vilken risk det finns för hundägare och hund
att komma in i en hage med lantbruksdjur. Problematiken ligger i att
lantbruksdjur riskerar att skada sig då de blir rädda och flyr eller när hunden
direkt angriper dem, störningar kan även påverka foderintag och tillväxt på
lantbruksdjuren. Finns även risk att hundägare och hund skadas allvarligt.
Styrelsens ställningstagande och förslag
Att hundar vistas i betesmarker där det finns lantbruksdjur är ett problem som
emellanåt finns över hela landet. Större risk för incidenter är det i områden nära
bebyggelse eller kring naturvårdsområden där allmänheten vistas mycket och
gärna rastar sina hundar vilket medför utöver störning hos lantbruksdjuren en
oro för lantbrukaren när dennes djur vistas på utsatta betesmarker.
Det finns redan idag ett strikt hundägaransvar där det ingår att man inte får låta
hundar störa lantbruksdjur. Enligt lag 2007:1150, 14§, Anträffas en hund lös på
område där lantbruksdjur finns, får hunden, om den inte låter sig infångas och
om det är nödvändigt för att förhindra skada på lantbruksdjur, dödas av den
som äger eller vårdar lantbruksdjuren.
Information om hundägaransvaret finns idag att finna på hemsidorna hos
länsstyrelse, kommun, jägareförbundet och brukshundsklubbar. Information
brukar även finnas att hitta på informationsskyltar intill naturvårdsområden.
Sedan tidigare kontakt med Länsstyrelsen Sörmland, länets kommuner och
Naturskyddsföreningen i Södermanland har LRF talat om vikten av att
informera allmänheten mer om allemansrätten inför betes- och skördesäsongen
om vilka rättigheter, men även skyldigheter, man har när man vistas i naturen.
För att sprida informationen till allmänheten som vistas i området med sina
egna lantbruksdjur kan man själv sätta upp informationsskyltar intill ingångar i
betesmarker.
Regionstyrelsen föreslår stämman besluta:
att
skicka en skrivelse till Länsstyrelsen i ärendet och därmed anse
motionen vara besvarad.

